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 سرامیک پرسالن به روش سیستم ماسانصب 

 

 سیستم ماسا:

. است شده طراحی کند، می فعالیت نصب یراق آالت ماسا توسط یک شرکت اسپانیایی که در زمینه ی طراحی و تولید سیستم

صب سرامیک پرسالنی به طوری طراحی شده اند که بدنه کلمپ کامال در پشت پنل قرار می ن برای ماسا سیستم های کلمپ

ن دلیل این سیستم در گروه سیستم های نصب مشهود گیرد اما لبه های نگهدارنده سرامیک از روی پنل نمایان است . به همی

 قرار می گیرد.

 

کلمپ ها در این سیستم نقش نگهدارنده پنل را به عهده دارند و با ساختار مکانیکی به اجزای سیستم متصل می شوند و به ما 

 این امکان را نیز می دهند تا به راحتی در هر قسمتی از نما ، سرامیک ها را تعویض کنیم.

ای نصب پنل هایی با ضخامت کم می باشد همچنین در سیستم ماسا نیازی به ماشین کاری بر روی بر شده طراحی ماسا یستمس

 پنل ها نداریم.

 

 چیدمان افقی با بندهای افقی و عمودی در امتداد هم می باشد.حالت بهینه ی استفاده از این سیستم در 

 سیستم ماسا دارای فنر و ضربه گیر است که از لرزش پنل ها جلوگیری می کند.

می باشد.  GR-CER-100و  GR-CER-46سیستم ماسا متناسب با سایز و نحوه چیدمان پنل ها قابل اجرا به دو روش 

 شده است. که محل قرارگیری آن در شکل مشخص

 

http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://www.osali.ir/
http://www.osali.ir/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
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 ۲۰mmو حداکثر  ۵mmقابل اجرا برای پنل ها با حداقل ضخامت 

 ۲۰mmو بندهای عمودی  ۶mmحداقل فاصله میان بندهای افقی 

 .نیاز به ماشین کاری ندارد
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 یراق آالت مورد نیاز نصب:
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 به روش سیستم ماساسنگ طبیعی نصب 

 برای سیستم این های کلمپ برای سنگ های طبیعی قابل اجرا است. ماسا )سیستم نصب مشهود ماسا( سیستم های

به طوری طراحی شده اند که بدنه کلمپ کامال در پشت پنل قرار می گیرد اما لبه های نگهدارنده ، از روی سنگ طبیعی نصب

 .گیرد می قرار سیستم های نصب مشهود پنل نمایان است به همین دلیل این سیستم در گروه

کلمپ ها در این سیستم نقش نگهدارنده پنل را به عهده دارند و با ساختار مکانیکی به اجزای سیستم متصل می شوند و به ما 

 این امکان را نیز می دهند تا به راحتی در هر قسمتی از نما ، پنل ها را تعویض کنیم.

 با هایی کلمپ ین سیستم برای پنل ها با ضخامت های مختلف قابل تعریف است . با توجه به ضخامت اسلب سنگ ازعموما ا

 .شود می استفاده متری میلی۲۶ نشیمنگاه

 ودی در امتداد هم می باشد.حالت بهینه ی استفاده از این سیستم در چیدمان افقی با بندهای افقی و عم

 این سیستم دارای فنر و ضربه گیر است که از لرزش پنل ها جلوگیری می کند.

می باشد. که  ZV-ST-101و  ZV-ST-102این سیستم متناسب با سایز و نحوه چیدمان پنل ها قابل اجرا به دو روش 

 محل قرارگیری آن در شکل مشخص شده است.

 

http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://osali.ir/
http://osali.ir/
http://ostali.ir/
http://ostali.ir/
http://osali.ir/
http://osali.ir/
http://zibashian.ir/work/workspace/
http://zibashian.ir/work/workspace/
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 :  یراق آالت مورد نیاز نصب
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 به روش سیستم ماسابرد بتنی نصب 

 سیستم مشهود ماسا:

 که گیرند می قرار طوری ها کلمپ سیستم این در است، بتنی بردهای سیستم های نصب از یکی ماسا مشهود سیستم

رویت است به همین  قابل پنل روی از ها لبه این. گیرند می بر در را برد نگهدارنده های لبه و پنل پشت در کامال مپکل بدنه

 .شود می تلقی مشهود نصب های شیوه از سیستم دلیل این

ایر اجزا متصل می شوند و به ما این امکان را نیز می دهند ، تا به راحتی در هر س به مکانیکی کلمپ ها در این سیستم با ساختار

 .کنیم تعویض را ها پنل ، نما قسمتی از

 روی بر کاری ماشین به نیازی سیستم این در همچنین باشد می کم ضخامت با هایی پنل نصب برای شده طراحی این سیستم

 .نداریم ها پنل

 .باشد می هم امتداد در عمودی و افقی بندهای با افقی چیدمان حالت بهینه ی استفاده از این سیستم در

 پنل چیدمان نحوه و سایز با متناسب سیستم این.کند می جلوگیری ها پنل لرزش این سیستم دارای فنر و ضربه گیر است که از

 اشد. که محل قرارگیری آن در شکل مشخص شده است.می ب ZV-FC-100و  ZV-FC-46 روش دو به اجرا قابل ها

 

 

http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%86%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%86%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
http://www.vividex-co.ir/
http://www.vividex-co.ir/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%86%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%af-%da%86%d8%b3%d8%a8-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5/
http://zibashian.ir/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86/
http://zibashian.ir/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil/
http://zibashian.ir/%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-keil/
http://zibashian.ir/services/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b4%da%a9/
http://zibashian.ir/services/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b4%da%a9/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
http://ostali.ir/
http://ostali.ir/
http://osali.ir/
http://osali.ir/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
http://zibashian.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%af-keil/
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  ۵قابل اجرا برای پنل ها با حداقل ضخامتmm  ۲۰و حداکثرmm 

  ۶حداقل فاصله میان بندهای افقیmm  ۳و بندهای عمودیmm 

 نیاز به ماشین کاری ندارد 

 یراق آالت مورد نیاز نصب:

 

 

 


